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Eroplanas Aplink Visa Pasauli

John Lewis dabar visiems pa
skelbia kad jis atszaukia strai
korius ir visiems mainiėriams
liepia grįžti in darbus. Jis pasiaiszkina, kad jam visuome
nes labas ir gerove rupi.

Kažin priesz ka tam visu
mainieriu bosui, John Lewisui
parupo visuomenes labas? Kai
karo metu valdžia kreipėsi in
ji, kad jis straikas sugadintu,
jis stacziai pasakė, kad visi ga
li paszvilpti. Dabar tik sykiu
jam visuomenes labas parupo.

KAS DAROSI
VOKIETIJOJE

57 METAS

★

TIESIOGINES P rez.
LIETUVOS

Szitaip bus galima lėkti aplink visa pasauli. Czia vidu
rys eroplano kuris žmones vesz kur tik jie norės, kad ir ap
link visa svietą. Ant szitokio eroplano bus ir virtuve, kukne, ir miegamasis kambarys ir saliunas. Galėsime sau kaip
ponai važiuoti kur tik norėsime. Ir kompanijos sako, kad bus
pigiau eroplanu lėkti negu traukiniu važiuoti.

V. L. Boczkonski, Ęditor and IK<<r.

Vokiecziams

ŽINIOS ISZ

John Lewis Atszaukia
Straikorius
Komunistams Straikos
WASHINGTON, D.C. —
Patinka
' PHILADELPHIA, PA. —
Kai kurie laikraszcziai ir raszytojai sako ir teigia, kad vi
sos szitos straikos tai yra Ko
munistu inkurtos ir Komunis
tu iszgalvojo. Tie kurie taip
Bako klysta. Komunistai szitas
Btraikas nesurenge, bet jie jo
mis pasinaudoja ir jas savo
tikslams isznaudoja.
Unijų vadai yra atžagariai
nusistatė priesz Komunistus',
bet jie Komunistams padeda su
savo straikomis. Komunistai
kiekviena proga isznaudoja:
kur tik iszkyla nesusipratimai
ar susikirtimai, ten Komunis
tai inlenda su savo propaganda
ir tėti jie szienauja. Jie savo
Žmones pasiunczia ir kiekviena
straika, in kiekviena nesusipra
timą, nes jie nori žmones sukuntavuoti priesz valdžia. Szi
tos straikos tai Komunistams
tikras ragaiszius.

II

Laiszkus ir Pinigus visados siuskite ant szio adreso:

Ims Vaikus In Vaiska
' WASHINGTON, D. C. —
Jau daugiau negu du metai kai
valdžia tariasi ir szneka apie
didele armija taikos laiku. Net
ir buvusis Prezidentas Rooseveltas kalbėjo apie armija tai
kos laiku. Kai karas užsibaigė
tai visi žmones pamirszo apie
tuos planus.
Bet dabar ateina patikrintos
žinios kad Prezidentas Trumanas vėl iszkels ta klausima.
Valdžia nori kad visi jauni vy- j
' rukai eitu karo musztra per
Vienus ar dvejus metus. Reiszkia visi musu* vaikai turės sto
ti in vaiska panevalia, taip
kaip turėjo karo laiku. Szitas
klausimas yra dabar keliamas
Kongrese, ir kiek dabar maty
ti, taip ir bus.

■H.J-H.I
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WURZBURG. (LAIC) —
“Lietuviu Žinino” Rugpjuczio
menesio numeryje (Nr. 4) ran
dame straipsni — Pirmoji
kregždute isz Lietuvos:
“Vienam isz daugelio Vokie
tijoje gy venancziu Lietuviu
szimet Birželio men., pradžioje
teko sugrįžti Lietuvon kaip
buv. 1940-41 m., liaudies mili
cininkui ir komjaunuoliui ir ei
ti milicininko pareigas,. pama
tyti Kaunas, pagyventi Vilniu
je, aplankyti Pane veži, Mariampole, per menesi laiko pa
matyti ir patirti dabartini gy
venimą Lietuvoje kasdienybes!
sz viešo j e, paskui mesti liaudies kia apie 30 czerv. Žmones skun
tvarkdario pareigas ir slapta
džiasi visiszku pinigu neturė
grįžti in Vokietija. Neimdami
jimu. Labai insigalejusi mainu
atsakomybes, paduodame czia
prekyba. Invairius daiktus
jo pasakojimu santrauka.
mainams atsiveža isz Vokieti
jos Rusu kariai.

Didesnes Algos, Viskas Pa
brangs; Sunaikins Vokietijos
Kariszkus Fabrikus; Francuzu
Gen. De Gaulle Laimėjo Rinkt
inose; Orinis Meteoras Ekspliodavojo Arti Philadelphia, Pa.

ISZ VOKIETIJOS. — Kai
Amerikos Karo Sztabas atszauke Generolą Patton ir Ge
nerolas Eisenhower pažemniKauno Vaizdai
mo ji ir nubaudė, visi laikrasz
cziai sake, kad Generolas Pat Kaunas daro sveiko miesto
ton vėl prasiszoko ir kad gerai inspudi. Judėjimas gana gyvas,
kad ji dabar nubaudė.
palyginus su Vilnium. Krautu-

Generolas Patton buvo kalti* vęsę matytį daug Vokiszkos

kilmes prekių. Krautuvių užraszai Lietuviszki, o instaigu
Lietuviu ir Rusu kalbomis.
Žmones maitinasi pagal korte

FRANKFURT AM MAIN, VOKIETIJA.
— Amerikos Karo Sztabas Vokietijoje ne tik
tai praszo, bet stacziai reikalauja, kad Amerika
pristatytu maisto Vokiecziams, kurie dabar ba
Generolas Lusius D. Clay sako, kad,
Kaune sugriovimu nedaug. dauja.
Iszdegusi Vilijampole, apdegęs Vokiecziams dabar reikia mažiausia 762,000 to
Savanoriu prospekto gale gele
žiniu Vartų rajonas ir vilu ra nu maisto, kad iszgelbejus juos nuo bado.
jonas už radio stiebu. Aleksote
iszdeges Chemijos Institutas,
miesto centre sudegusi prie
paszto buvusi vegetariszka val
gykla ir yra degimo žymiu Ne
muno Žiemos Uoste ties Dau
kanto ir Mairionio gatvėmis.
Geležinkeliu stotis ir geležinke
lio dirbtuves visiszkai sunai
kintos. Tunelis jau atstatytas.
“Maisto” fabrikas isz tolo at
rodo sveikas, bet isz tikrųjų
yra apgriautas ir dabar skubiai
atstatomas. Kai kurie skyriai
jau veikia. Juose skerdžiami

namas kam jis laiko augsztose
vietose Nacius ir pataikauja
Vokiecziams. Toks kaltinimas
yra svarbus ir reikszmingas, ir
už toki prasikaltima Generolas les. Duonos norma beveik pa
Patton buvo paszalintas.
dvigubinta, kaip buvo prie Vo
Bet kas ten isz tikro atsitiko? kiecziu, bet sviesto, mėsos, rie
Per szitas minksztos anglies J eigu Generolas Patton isz tik
balu ir vaikams pieno nėra ir
straikas 1,029 kasyklų buvo už ro pataikavo Naciams tai rei
gauti neįmanoma, nors korte
daryta ir apie 205,000 mainie kėjo ji nubausti. Bet tikrumoje
les ir yra skirtas davinys.
riu buvo be darbo, ir apie pen visai kas kita ten buvo.
Sziaip kainos labai auksztos:
kiolika milijonu tonu anglių
Kur Generolas Patton valde kilogr. duonos 2-4 czervoncai
buvo tai visuomenei trumpa.
ten randasi labai daug kataliku (vienas czervoncas lygus deNepaisant ar kompanijos ar Vokiecziu, kurie visa laika' szimcziai rubliu), sviesto kg.
mainieriai szitas straikas isz- prieszinosi Hitleriui ir buvo 15-20 czerv. Darbininko ir vaigrajino, visuomene baisiai nu Naciu persekiojami. Generolas dininko mėnesinis uždarbis sie(Tasa Ant 2 Puslapio)
kentėjo ir mainieriai pragraji- Patton szitus Vokieczius, Hit
no, nes mainiėriams ims dau lerio prieszininkus instate in
giau negu tris metus atsigauti valdžia. Jie gera darba dirbo ir Darbo Ir Darbininku Klausimus Svarsto
Žmogžude Iszteisinta tuos pinigus kuriuos jie prara ir tvarka sudarė visame tame
kraszte.
do per straikas.
BRIDGEPORT, CONN. —
Bet Komunistams tas baisiai
Ponia Imogene D. Stevens, ku
Kariszki Laivai Parvesz nepatiko, kad Katalikai randa
ri ant smert nuszove jauna ju
si valdžioje. Jie tuoj aus pradė
rininką yra iszteisinta ir dabar
jo leisti savo szlamszto propa
Kareivius
nekalta. Teismas rado kad ji,
ganda ir eme intarineti ir viso
jurininką nuszove apsigindama! WASHINGTON, D. C. —
kius nebūtus priekaisztus isznuo jo, ir daktarai rado kad tas Admirolas Jones H. Ingram rasti.
jurininkas buvo girtas kai ji pranesza kad daugiau negu Paskui Masonai prisi
nuszove. Jie dabar nieko nesa dvylika kariszku laivu tuojau dėjo ir taip tokia baisiai dide
ko apie kiek stikleliu ta bagocz- važiuos in Europa parveszti le intekme sudarė ant musu,
ka ponia iszgere pirm negu ji kareivius. Kiekvienas karisz- valdžios, kad Karo Sztabas tu-į
ta jurininką nuszove. Czia vi kas laivas gali daugiau negu re j o jiems nusilenkti.
sas tas nelemtas atsitikimas la 24,500 kareiviu ant sykio par-] Aiszku matyti, kad ne viskas
bai negardžiai atsirūgsta: Ne- veszti. Szitie kariszki laivai ten ir dabar tvarkoj. Nors Ge
isztikimybe, paleistuvyste ir plauks in ten ir atgal pakol vi nerolas Eisenhower nubaudė
Viso kraszto didžiūnai ir didžponiai susirinko apsvars
Žmogžudyste sudaro ta ne- si kareiviai kurie yra paleisti Generolą Patton, už tai, kad jis tyti darbininko klausimus. Isz kaires in deszine: Sekreto
szventa trikampi.
bus parveszti namo. Žinoma, ar nemokėjo ar negalėjo taip rius Henry A. Wallace; Sekretorius Lewis B. Schwellentas reiszkia kad daug jūreiviu, kaip reikia valdyti, dabar pats bach; William Green isz AFL; Eric Johnson, Amerikos Pra
1 IS^ “Saule” dabar $4.00 kurie butu gale j e isz laivyno
Generolas Eisenhower nori to mones prezidentas; Charles Symington, J. Paul Douglas,
iszeiti,
dabar
turės
pasilikti
pa

metams in Suvienytose Valstidarbo nusikratyti ir kitam sa Robert L. Watt, Joyce O’ Hara, Ray Smithurst, Ted Silvey,
josex $5 kitose Vieszpatystese, kol kareiviai bus parveszti.
Ira Mosher ir Philip Murray isz CIO.
vo vieta užleisti.

WASHINGTON. — Visos szitos straikos
ir reikalavimai pakelti darbininkams algas neiszeis darbo žmogeliui ant gėrio.
Tie kurie
apie tokius dalykus daugiau žino negu mes, sa
ko, kad, dabrangs, ir pabrangs daugiau negu al
gos pakils. Ir tai suprantamas dalykas, kom
panijos ir milijonieriai nenukentes. Jeigu jie
turės darbininkui pakelti algas, tai jie tuos pini
gus trigubai atsiims isz darbo žmogaus kuris ta
tavora turės pirkti. Straikos ubaga apvogs ir
ponui atiduos.
WASHINGTON. — Prezidentas Trumanas jau ima rengtis del kitos Konferencijos.
Jis raszo laiszkus, keturiems didiems tūzams ir
kalba apie kita Konferencija. London Kon
ferencija nieko nenuveike, už tai dabar visi tū
zai rengiasi prie kitos Konferencijos. Kol kas
sunku pasakyti ka Stalinas pasakys. Stalinas
pasiuntė laiszka Prezidentui Trumanui, bet Trumanas sako, kad, tame laiszke nieko nebuvo sa
kyta apie ateinanezia Konferencija.
Kinijos
Generalissimo Chiang Kai-shek pataria, kad ir
Japonai butu pakviesti in szita Konferencija nu
tarti ka daryti su ju Imperatoriumi Hirohito.
Szita Konferencija bus penkių tuzu susirinki

mas. Kiek dabar galima numatyti, tai ta Kon
ferencija visai neužilgo atsibus.

“SAULE” MAHANOY CITY, PA.
—

* vo galingiausia ir didžiausia'
’Komunistu laikraszti, kariavo 1
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j taryba ir Lietuvos Komunistu ma. Apie pabėgusius daugiau
NlSOt&i“ berija. Dabar in Klaipėdos
' narliino ncntrno
*
Kraszta esą siuneziami valdžiai
partijos centras. Xlilnina
Vilnius 9T1.
ap- tvlimo
tylima, <->o iiScinriYtna
užsiminus, IralKamn
kalbama
priesz visa Amerika del Komu
ir partijai patikimesni žmones,
! griautas miestas, gatvose ma- kaip apie Vokiecziu iszvežtuokos Lietuvoje
nistu.
kuriems dalinami Vokiecziu
LIETUVOS tyti kovu pėdsakai. Labai nu- sius prievarta.
Gyvenimas
Lietuvoje
esąs
la.i
ukiai
Lietaviai Kiaipedos
------Į Dabar, jis sako: “Protas ir
kentejes geležinkeliu stoties raPavasaroj, da priesz San
sunkus. Palyginus su 1940 į Kraszte kuriasi noriai. Klaipė
Lietuvoje toks didelis mo’ky-1 tikėjimas privedė mane prie
• jonas, kitur sužalojimai mažes
Francisco Konferencija, huvu41 m-j tarybiniais laikais, da-!
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
toju trukumas, kad nei greito-i szito žingsnio. Skaitaus lat
dos miesto 70%esa sugriauta.
ni. Gedimino gatve mažai pa
si vedama- didžiausia propa-'fcar jįs esąs sunkesnis 4-5kar- 'i Bolszevikine žemes atitaisy
rinis organizuojami kurisai ne- mingu kad galiu dAbar sugrifez-!
liesta. Katedrai sužalotas vie
ganda rinkti paraszus ir vi- tus. Bado ne esama, bet ne esą-’ ta esanti pravesta, bet isz kai-,
Vokietijos
atvežami
gyvuisz
sugeba ju pakankamai pa- tiprie Sakramentuirpriemanas kampas ir inskelta viena
ruoszti. Tiesa, ir kandidatu ma-%o tėvo ir pro-teviu tikėjimo, kai. Nemuno tiltai atstatyti. siena; dabar ji remontuojama. siems Lietuviams bendrai deJ ma įr tvarkos ramybet. Baime, myno atimtos žemes niekas ne
koti Stalinui už “iszlaisvini-^ netikrumas, nežinoma ateitis
imąs.
žai tie atsiranda, nes kas tik Kelias atgal buvo ilgas, bet da- Mažiausiai buvo nukentejes Auszros Vartai sveiki. Vilnius
ma.
”
Tuo
metu
partizanai
iszslegianti
kaimo
ir
miesto
Lietukuris! bar janeziuos namie. ’ ’ Aleksoto tiltas. Panemunes til esąs skubiu tempu tvarkomas
gali, jiesziko užsiėmimo,
I 0
' Bažnycziose pamaldos vykslipine
atsiszaukimus,
kad
parav
į.
vį
s
į
gyvena
ateities
vilti1 tanezios. Panevėžys mažai tetas
dar
tik
baigiamas
pilnam
mažiau varžytu jo insitikimus Kunigas, kuris padėjo Ponui
! ir atstatomas. Prie atstatymo
szai esą renkami ne padėkos te- mįt
nukentejo.
ir sanžine. Neturėdami Komu-. Budenz, Komunistu redakto- naudojimui paruogti. Žemes darbu dirba Vokiecziu belais
lt gramai pasiusti, bet San Lietuvos ūkis esąs labai api- Lietuvoje kalbama, kad KriŪkio,
Prekybos
ir
Pramones,
nistinio insitikinimo žmoniu, riui grįžti in tikėjimą buvo
viai.
Francisco Konferencijoje paro-' plesztas. Sovietu kariuomene mo gyventojai, kaipo Sovie
u'žgyventai mokytojais skiria Alonsignoras Sheen. Szitas ku- Saugumo Departamento, Atei Veikias radijas ir iszeina
dyti pasauliui, kad visi Lietu atėmusi apie 80% karvių. Tik
asmenis be reikiamo iszsilavi-* ragas yra gabus, iszkalbus ir tininku, Darbo Namai pastatai “Tarybų Lietuvos,” “Tiesos”
tams neisztikimus, buvę sunai
viai savo paraszais tvirtina sa- retas ūkis turis 4-5 karves. kinti ar iszvežti. Todėl Lietunesugriauti.
Sveiki
pastatai
nimo. Kad nors kiek praplėsti mokytas. Jis per radi ja in vi-,
ir kiti laikraszcziai. “Partiza
vanoriszka prisijungimą prie Daug atimta arkliu. Pavasari
Pažangos,
Pienocentro,
Žemes
“ viams patariama keltis in Kriju žinias, prie Vilniaus Pedago- sus Katalikus dažnai kalba,
nai kviecziami padėti ginklus
Sovietu
Sanjungos.
Po
tokio
žemei
dirbti
arkliu
buvę
atvež
 ma.
Banko,
Karo
Muziejaus,
Lietu

ginio Instituto (mokslas aukle-!'bs sugražino in tikėjimą daug
ir grįžti isz miszku in ukius ir
partizanu atsiszaukimo niekas ta isz Vokietijos, bet jie isz Liejimo vaiku) ir prie Mokytoju' augsztu, garbingu ir mokytu. vos Banko, Teisingumo Minis- instaigasi;” jiems užtikrinama
nesiraszes ir isz to nieko neisz- tuves vėl iszvežti. Žeme dau
Apie Racionavima į
Seminarijos atidarytas viltin žmoniu, kaip tai raszytoja ir ’ terijos, Taupomųjų Kasu. Cen kad ne vienas nebusiąs bau
e j e.
giausia dirbanezios moterys ir
trinio
Paszto
namai
svc
’
ki,
tik
redaktorių
Heywood
Broun,
džiamas. Propaganda pasiseki
gus kursas mokymo užakiu, pa
Pavasaris buvęs labai’ Mesos ir Tauku: Raudoni
sužalotas
stogas.
Iszlil.
j sveiki
Birželio
menesio pradžioje seneliai.
mo neturinti.
, j ------------v
mokos teikiamos pasikeieziant kuris gaudavo daugiau negu
Visomis progomis ir visuo- padidinti NKVD ir pasienio S’razus ir sziemetmis der ius^ ženkleliai knygutėje,, Nr. 4,
laiszkias. “Pravda’ ’ pranesza, $10,000 in diena už savo raszy- ir veikia Raguczio, Perkūno
alaus bravorai ir Kauno Audi-1 se reikaluose ryszkiausias vei- apsaugos būriai pradeje misz-Į Lietuvoje esąs ypatingai geras,
pj, q-į, geros iki
kad, tuo budu, apie 600 gimna ma laikraszcziuose; politikie
Pav0JUS
avojus negresias.
gaudy-!! Bado
Ba^° ?
n®gresiaSc.
.. Gruodžio
'
(Dec.) 31 d. Ženklezijų, pro-gimnaziju ir pradžios rių ir dipliomata ir garsu ra niu ir Litekso fabrikai. Centri- kejas ir Moskvos noru vykdy- ku valyma ir partizanu gaudy
mokyklų, neatsitraukdami nuo szytoja Horace A. Manu, ir mi nese gatvėse matyti szaudymo tojas esag komisara>s Gedvilą, ma. Pastangos buvusios nesek- Masinm iszvezimu m Sibenja^aį. V2 iki Z2 gerios lyg Sept,
žymes, nubyrejas tinkas, bet pasakotojas girdėjęs apie Pa- mingos nors jos tęsiamos to- sziuo metu nesą girdėti, bet bu->30 c], 7yi iki EI geros lyg Oct.
darbo, stengiasi pagilinti savo lijonierių Henry Ford II.
|lecki> Vaisznora, kurie dabar bau. NKVD pradėjęs intarine-i na daug, suėmimu, tyliu dingi-! 31 d., F1 iki K1 geros lyg Nov.
Monsignoras, pralotas Sheen sugriovimu nėra.
žinias.
Imu. Suimtieji daugiausia esą i
30 d.
sako, kad, “Jis neapkenezia Veikia Lietūkis, Pieno cen- gyvena Vilniuje, bet nieko ne- ti, kad Lietuviszkieji milicinin-‘
liszvežami. Skundimu nedaug Cukrus: Ženklelis Nr. 38
Tikros Naujienos. Kai sziau- Komunizmą, bet labai myli tras, Valgis. Instaigu tarnauto- žinas apie atmįntinaji Liuda kai, valdžios pareigūnai ir net i
jai beveik iszimtinai moterys Q.įra, Antana Snieczka ir kitus, komjaunuoliai palaika rysziusji pasitaika, nes skundikai biją cujiraus ivf g Rugsėjo (Sept.)
dinis Katalikas tampa Ciciliikti Komunistus.”'
knygutėje Nr. 4 del 5 svaru
ir senyvo amžiaus vyrai.’ ’ Bat-' Gyventoju skaiczium Vilnius su partizanais, jiems teikia ži-j partizanu kerszto.
ar Komunistėliu, tai paprastas
Vadinamojoje
Tarybinėje
dalykas ir nielko naujo. Reisz- Vakaru Vokietijoje randasi siuviai, kirpėjai ir kiti smulkus jakar atrodąs mires miestas, niasjr t.t. Buvęs pradėta stro Lietuviszkoje Divizijoje vy • 30 d., Racionavimo valdyba da
amatininkai prievarta never- žmoniu esa labai nedaug, jude. pus milicijos, komjaunimo ir
bar priima aplikacijas del su
kia, jis susipesze su savo klebo isz viso 1,446,902 registruoti
riausias
galva
esąs
Gen.
Maci

nu ir už tai tapo mokytu Bol- benamiai Lenkai; Britu užgy cziami jungtis in arteles, bet jįmas esas visiszkai menkas. valdininku valymas. To pasė jauskas, 1940 ir 1941 m., buvęs dėjimo vaisiu ir bonkas gauti
pavasari Lenkai buvo isz- koje milicininku eilese didėjąs
cukraus.
szevikeliu, nors gal vargiai mo ventoje vietose ju yra suvir- ! privatus amatininkai ir prekyžinomas
politrukas.
Czverykai: Ženklelis (eroszum 500,000; Amerikonu vie bininkai apkraunami dideliais vežti in Lenkija ir j u nedaug nelietuviu skaiezius. Kalbama
ka savo varda pasiraszyti.
Klaipėdos Krasztas buvusio planinis) Nls. 1. 2, 3 iv knyI mokeseziais, kuriu niekas ne- bepalikej 0 lietuviai isz VilBet kai Komunistu vadas tose apie 900,000 ir Francuzu
kad Lietuvoje tvarkos atstatyti se ribose esąs prijungtas prie
ijguteje Nr. 3, kožnas ženklelis
! niaus bėga, vengdami tarnauti
tampa Kataliku, tai isz tikro vietose apie 60,000. Apie 82 - PaJe^a mokėti ir nemoka.
j
ateisiantiisz
Vokietijos
marLietuvos. Klaipėdos Kraszto^ geras del vienos poros czvery000 užregistruoti Norvegijoje, Laisves Alėja vėl pavadinta valdžios instaigose. “Tarnavi
jau neprastom naujienos.
i
szalo
Žukovo
kariuomene.
Vokiecziai buvę iszvežti in Si- ku.
Stalino iszvaizdu. Mokyklose mas valdžios instaigose laiko- "
Dvi sanvaites atgal taip ir Danijoje, Italijoje, Austrijoje.
Francuzijoje ir Belgijoje. Isz nu°lat rengiami szokiai.. Mo mas negarbe, dejimusi su oku I
atsitiko.
kyklų jaunuomene stengiamasi
Komunistu vadas kuris tapo Amerikonu vietose, iki sziol re žavėti linksmo gyvenimo nuo pantais, ėjimu priesz savo
Kataliku, buvo Komunistu di patrijuotu (gražinta Lenkija) taika. Susirinkimai dabar ma kraszta.” ir dėlto esas pavejus
isz partizanu puses. Visos So-1
džiausio Amerikoje laikrasz- 73,000 asmenys.
žiau praktikuojami, ]palyginus ¥jetinįu pareigumu pastangos,! IsZSiriilkitC ISZ SCkSDCZio katSiOgO UŽ $1 VCftCS kliygU, prisiUSkitC tik
czio redaktorius. Louis Fran
su 1940 ir 41 m. Kaune, kaip ir szaukianczįos Lietuvius in Vii-į
cis Budenz, 54 metu amžiaus
50c., o atlaikysite knygas per paczta.
v J
“CZIA ILSISI”
visoj Lietuvoj, labai insigale- i’ niu, liekanczios be pasisekimo.'
Komunistas redaktorius pamė
jes pleszikavimas. Pleszikauja'.Vilniuje buna dideli turgaiJ
SAULE PUBLISHING CO Mahanoy City, Pa. s
tė Komunizmą ir tapo Katali Elenute buvo vos tik asztuo- pravažiuojantieji ir isz ligoni-'į Apylinkes moterys privežan-| NoAdresavokite:
. 101
Velnias
ku.
niu metu ir nežinojo nei kaip niu paleidžiami Sovietu kariai.1
No. 128 Dvi istorijos apie Valdi160 Keturiolika istorijų ap*.
ežios maisto produktu, bet nėra kus apraszymas, didele knyga, 404 mieras ir apie Bedali. 44 pus. 15c PoNo.
laikui; Onytės laime; Per neatsaJis per deszimts metu buvo žodžiais pasakyti, kas ten atsi Pagarsėjusi tarybine poete
apdarai.
50c
pinigu jiems pirkti. Vyrauja pU8!apiUi Popierineii r.
’
No. 129 Keturios istorijos apie iguma in balta vergija; Pusiaugavekarsztas ir uolus Komunistas. tiko, bet tik tiek atsimena, kad Salomėja Neris szia vasara mi
No. 102 Prakeikta, meilingas kri- Ketvirias prisakymas Dievo; Keliau nis; Vieszpats Jėzus ir miszke me
mainu prekyba.
minaliszka apraszymas, 202 pus. 35e toje! in Szventa žeme; Beda; Tamsu- džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie
Jis negime Komunistu, bet ta jos tėvas butu Vinca su karabi
re ir palaidota Kaune.
No. 103 Vaidelota, apisaka iuz nus prigauna. 58 puslapiu........... 15c žvaigždes ir kitus dangiszkus kunua,
po Komunistu kai jis pamėtė nu nuszoves, jeigu ne jo motina.
pirmutines puses szimtmeczio, iszNo. 132 Trys istorijos apie Anglo- nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi,
Partizanai
bažnyczia ir pradėjo priesz Ka Elenute norėjo viską pa- Kaune vieszai skelbiamu suimta isz Lietuviszku užlieku. Su pa rius isz Valenczijos; Kožnas daigtas Meszla-vežis; Grapas; apie Ėgli
szaudymu
butą
tik
pirmomis
177 dideliu puslapiu. 35c turi savo vieta; Ka pasakė ka tras Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puiki
talikus dirbti ir ra'szyti.
mirszti, bet žmones nepamirszo
Lietuvos miszkuose labai I veikslais,
pasiskaitymui knygute. 100 pus. 26o
1N0.
1U4
irya istorijos, apie NeNo.
104
Trys
Užklaustas: “Kodėl jis taip ir in ja žiurėjo kaip in koki an dienomis. Naktiniai žmonių' Stipriai veikia partizanai. Zmo-, valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo- paeziuoias. 76 puslapiu............... 20c
No. 161 Keturios istorijos apie Ant
No. 133 Dvi istorijos apie Neužmo
dingimai labai dažni. Apie juos
padare? — Ponas Budenz drą tru ranku daigta.
|___
DOS> kalba, kad vien Prienų bea> Karalaitis žmogus. 121 pus. 25c kamas žiedas ir Apie Drūta Alksni, prapulties kramto; Mistras ir Krepe. ,
• nn
I No> 106 Penkios istorijos, apie
puslapiu...............................
15c szius; Kampelis duonos; Isz ko dideli
siai pasakė: Kad jis “Grižta in Kai keturios-deszimtys metu niekas nieko nežino. Kaune ka- jIi miszkuose
esą apie 30,000 P&1-, Gregorius; Isz numirusiu prisikėlė, 62 No.
Įėjimas
ir
fortai
perpildyti
su

134 Dvi istorijos apie Baisi ponai. 105 puslapiu.................... 25«
savo tėvu tikėjimą!”
I tizanu. Partizanu eiles padidi-! Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti, Žudinsta ir Apie Urlika Razbaininka, No. 162 Trys istorijos apie Balsi
naszlys su Elenute apsiženijo,
- ■
111 Sziupinis (3 dalis), tal- 43 puslapiu .............................. :.. 15c
Tuojaus po tam, jo žmona, jis nieko apie ja nežinojo, ir jie imtaisiais. Suimtieji laikomi i nusi ir ju. veikimą sustiprinusi
. No.. sekanti
.
naktis; Dzuoko pasaka; Protas ant
ipinasi
skaitymai: Ha isz masunkiose
sanlygose,
tardoma
proto;
Keletą trumpu pasiskaitymu.
No.
139
Trys
istorijos
apie
Užpuo

kuri buvo Protestonka -buvo du, gražiai gyveno du metu, ir
i Sovietu paskelbtoji Lietuvos! iszo iszlins;; Apie boba ka negalėjo
negreit.
Dabar
leidžiama
kali

limas Totorių: Baltas Vaidutis; Atmo- 22 puslapiu ................................. 10a
Sovietai Raganiszka laz(lele; Boba kaip ir vi- kejimas kunigo. 47 pus............. .15c
pakriksztyta ir ju trys vaiku- susilaukė dvieju vaikucziu.
vyru mobilizacija.
■ | savo liežuvio sulaikyt;
Girtuoklis
No. 164 Septynos istorijos apie Ju
niams
atneszti
maisto,
kas
iki
•cziai. Jis tuojaus gavo dar'ba Paskui kas jam ten saliune iszLietuvoje m raudonąja armija Jurgia; Galinga ypata gaiybe meilea. No. 140 Keturios istorijos apie rgis Skaptukas; Ergelei Pono Morka
szios vasaros buvo draudžiama.
mokyti Ekonomija ir Politika siplepejo apie jo žmona. Jis
I paszauke nuo 1927 rn., gimimo 80S bobos.
Teip-gi juokai, Rodos, Maža katiluka, Lietuvos skausmai us; Du ar keturi; Svietas dvasiu;
52 Mocziutes pasakojimi; Pasaka apie Iszreiksztas Razbaininkas; Žydai kai
amžiaus vvrus Di 'trumpi pasakaitymai ir t.. t.
Katalikiszkame Notre Dame jautėsi ir manstino kad jo žmo Suėmimui pakanka papras- :
į puslapiu.15c eiles, Vargdienis, Pirmutine szalna. muose; Nevidonas. 90 puslapiu. 25c
cziausio
mskundimo.
Gegužes
.
.
.
J
h
.
x
i
n
”
s,nTnn
-------------Universitete. Kaipo mokyto na suvedžiojo ir jautėsi nu
. x .
dėsniuose miestuose stoję tru- No. 112 Trys apisakos apie pini 64 puslapiai ................................... 20c No. 166 Trys istorijos Sūnūs Ma
No. 141 Keturios istorijos apie
menesi, tariamai bijant, kad
x. .
.
. .
gai galva-žudžiai; Ražanczius iszgeljas, jis tikisi vieszai parodyti skriaustas, nes jis, kaip ir visi
x.
. .
.
. , . . puti
daugiau
kaip
puse paKalvi
Paszku; Atsitikimas senam udaus ; Iszklausyta malda vargszo;
x
,„
o
„jj™
nog
smer
t.
Apie
Szv.
Kristupą;
partizanai suimtuju neiszlais-,
1
Geras Medėjus................................. 15«
Komunizmo klaidas ir veidmai •kiti rokavo kad Elenute, jo
! SZauktUJU, O provincijojo nesu-. Juokingi szposelei, Kaip traukt gi- dvare; Geležinis vyras; Smakas ir No. 170 Asztuonlos istorijos apie
vintu, kaliniai isz visu kalėji | dare ne puses. Nestojusieji isz- liukninai einiki ir kiti szposelei. 20c 61 puslapiu.....................
15c
nyste. Jis sako: “Komuniz žmona, neezysta.
Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltaa;
No.
142
Trys
istorijos
apie
Pavei

mu masiniai buvo iszvežti in
No. 116 Istorija apie Sierata,
Auklėjimas sveiko ir serganezio kumas nori visa žmogų užvieszpa- Jis paliko, apleido ja ir jos
, eje partzanais in miszkus.
puikus apraszymas. 119 pus. .. .15e kslas gyvenimo; Nuopolei Mateuszo dykio; Herodas Boba; Kas nepažinsta
Sovietu Sanjungos giluma.
tauti ir jo dvasia pavergti; Ko du vaiku. Ji ta pati rudeni pa
i Žiemos metu partizanai tylė No. 119 Keturios istorijos apie Jerubausko; Gsieczna. 40 puslapiu Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta
....................... 15c
Kaune
veikia
teatras
ir
ki!ję ir valdžia jautusi tvirta. Gy Garžia Haremo nevalninke: T^oszis:
msybe in szviesa; Pasitaisias prasimunizmas veda žut-butine ką simirė. Niekas neateina josios
Viena
motina;
Vaikucziu
plepėjimas
No. 144 Penkios istorijos apie Ra ženeelis;. Duktė malkakerczio. 121
nai.
Ilga
laika
Kaunas
neturė

ventojai ture j e eiti in darbus, 62 puslapiu ................................. 15c nka apveizdos; Nedaejusia žudinsta; nuslapiu ......................................... 25a
rą priesz Tikėjimą ir Laisve.” kapa aplankyti ar už jos duszia
jo
elektros
nes
elektros
stotis
pilti pyliavas, vežti medžius ir No. 120 Dvi istorijos apie Valu Paskutine vale motinos; Pakutninkas; No. 171 Vieniolika puiku istorijų
Kas, kate, 'bet jau Komunistu pasimelsti. Net ir jos vaikai ne58 Ar paszaukt tęva zokoninka Bernasugriauta. Kauno gatvėse ma t.t. Pavasari prasidejos parti kas isz girrios ir Ant nemuno.
(su paveikslais), apie Džiaugsmas
laikraszczio redaktorius . pa- atsimena ateiti!
puslapiu .......................................... 15c dina. 61 puslapiu.........................15c
tyti
didesnisskaiezius
Rusu
ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vakaras;
zanu veikimas ir valdžios tvir No. 123 Septynios istorjos apie No. 145 Trys istorijos apie Velni- Isz Akyvumo; Su Dievu; Grigo Kalė
žinsta Komunistu ir Komuniz
moterų
ir
vaiku,
‘
‘
kuriu
skai

Stebuklingas zerkolas; Sidabrinis szkas malūnas; Kaip studentas lojo o
tumas palūžės. “Dabar prak- grabelis;
mą.
dos; Kaip Vincas ingalejo paezia;
Pirkie U. S. Bonus Sziadien!
Drąsus szuo; Kolera; Sene maluninkas pabėgo; Stebuklinga puo
ezius Kaune vis didėja. ’ ’ Kali , tiszkai valdžia valdanti tiK
Mailach; Paskutinei Valandoj; Sla
Komunistu laikrasztis ‘Daily
lis; Vargo sapnas ir pasaka apie či dą; Dainele. 47 puslapiu........... 15c
ptybe
gymimo mumisie Dievo musu
no
gyventoju
Lietuviu
nuotai

No. 146 Dvi istorijos apie Auka
....................15c
15c
miestus ir netolimas j u apylin gonus. 45 puslapiu...................
Worker’ visai to nesitikėjo. Siuncziant pinigus per ban
jame atsigymimo; Metai Svarbiausiu
No. 126 Penkios istorijos apie Nihilistu; Stebuklas kuczios nakti.
Komunistai visai nieko nežino kini czeki arba ekspresini mo ka labai prislėgta. Apie in Vo kes.” Toliau valdžios insaky- Doras gyvenimas; Praversta links- Nikitas . 61 puslapiu.................. 15c atsitikimu; Nusiminimas seno jaunikietija iszbegusiuosius ir isz- mai nesiekia, ten szeimininkau- mybe; Vargingo žmogaus sunu; Trys No. 147 Trys istorijos apie Raga ikio, Suvirsz 100 puslaniu.......... 25e
jo, nes ant rytojaus ju tas laik ney orderi in iszdavysta “San
vežtuosius jie kalba kaip apie ja partizanai arba esanti vadi-' užeiktos karaliaus dukters; Jonukas na; Keliauninką Joną, Vaikinas ir No. 172 Dvi istorijos apie Duktė
rasztis iszejo su vardu savo re ies,” pridekite deszimts centu
68
kuris buvo protingesnis už savo poną Stebuklas. 74 puslapiu................ 20c Mariu; Sruolis isz Lietuvos.
laimingus žmones, tik baiminaL' namoji “tuszczia zona.”
puslapiu
..........
15e
No. 148 Dvi istorijos apie Joną ir
daktoriaus, kuris jau jiems vi prie paskirtos sumos nes musu
61 puslapiu ................................. 10c
si, kad nebutu žuvę karo sūku i Partizanai puldinėję tik isz No. 127 Trys istorijos apie Duk Alena; Pavojinga klaida. 45 pus No. 173 Tris istorijos, apie Talmu
siems buvo szpyga parodęs.
bankos reikalauja deszimts
tė pustyniu: Peleniute: Du brolei lapiu ..................... ........................... 15c do paslaptys; Du Mokiniu; Kam iszriuose.
’ Lietuviu tarpo paskirtuosius i Vargutis ir Skuputis. 60 pus. ..15c No. 150 Keturios istorijos apie Du davineti pinigus. 45 puslapiu
Už keliu dienu, tie Komunis centu už iszmokejima czekiu ir
15e
Pagal skelbiamus davinius pareigūnus, kaip vykdomųjų
ktė akmenoriaub; Klara; Nuspręsta
No. 175 Pasiskaitimo knygelei
tėliai atsipeikėjo ir szventai ekspresiniu kvitu. Busime jums
sis; A’/t keik užlaiko moteres paslaptį. Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudrae
Vilkaviszkio, Raseinių, Szakiu komitetu pirmininkus, teisėjus,!
prakeikė savo vada ir redakto dėkingi už tai ir neužmirszkite
61 puslapiu ................................. 15c Piemenlis; Isz ko susidarė Anglie
SKAITYKIT
ir Tauragės miestai yra visisz- partieczius, seniūnus. Net Ko-'
No. 151 Penkios istorijos apie Vai (su paveikslais); Kaimiecziu Aimanarių, pavadino ji iszdaviku ir sa ateityje, kada siunsite czekius
kai sunaikinti. Szauliu sunai (munistuojautieji atsisaka to
tas
Szvilpikas; Pas merga; Gražios vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
“SAULE”
vo kaltino, kad jie tokiu iszga- arba ekspresinius money orde
akys;
Tarnas; Vargdienis Jonukas kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu
kinta 30%. Auksztaicziu mies . kias pareigas priimti. Aktin-'
ma pasitikėjo.
karalium. 61 puslapiu................ 15c rtai; Keikta Juoku ir Paveikslo,
rius, pridėti deszimtuka. Bet
tai ir kaimai mažai tepaliesti. I! gesniu partizanu szeimynos es-1■ ISTORIJE apie Gre»onuis No. 152 Trys istorijos apie Kaji- Preke . .................
1H
Komunistas, dabar Katali jeigu siunsite money orderiu
mas; Drūtas Petras; Nuogalis. 62
1
-----------------Isz
Numirusiu
' anezios iszmetamos isz ukiu, o
kas Ponas Budenz buvo uolus per paczta, tada pacztas neima
.......................................... .15c
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai puslapiu
Vilniuje
No.
153
Trys istorijos apie Gailu
Į
intarus,
kad
szeimynose
ir
dair karsztas Komunistas. Jis ekstra už iszmokejima money
Adresas
me, Szaltiszaiti ir Debesėlis.
ti; Du broliai; Majoro duktė.
62
Vilnius padarytas tarybines bar partizanai lankosi ir yra regerokai atsižymėjo: Buvo dvi- orderio. Acziu visiems.
puslapiu ............
15c
::
25<£
::
Lietuvos sostine. Jame sukon- miami, sunaikinamos. IszvežNo. 158 Keturios istorijos apie Ka
deszimts-viena syki aresztuo“Saules” Redyste.
pitonas Stormfield danguje; Pabė Saule Publishing Co.,
centruotos visos komisarines tuju ir iszbegusiuju in Vokietitas, pradėjo ii’ vede apie trisde
gėlė; Kas-gi isztyre; Prigautas vagis,
instaigos, ju tarpe komisaru ja szeimynoms esą negrasina-. SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT 60 pualapįu ................................. 15c Mahanoy City, Penna.
šimts straiku; vedę ir redega- Skaitykite “Saule”
JVUUlJVje,

-LCCAXXJV/JV,

XX U. O l J. 1J

J V,

.

,

.

,

“SAULE”

MAHANOY CITY, PA.

Parengta! —' prataro Cze- bet toji viltis nepildesi, nes au sivaikszcziojimo gryžo miesgias mindamas iszkasineta vie- galas niekuomi nerodo, kad ja- ta.
ta, kad kas-nors nepatemytu jo ( me slepiasi gyvybes kibirksz- Leisdamos saule su savo atdarba.
j t is.
s i s veikiu anezia is
spinduliais
B
L*
Mergaite per visa laika iszsi-^ Gydytojas Gerbstalis, gyvai spalvino Auksine szviesa alto
(Tasa)
bažnyczios.
gandusiai žvelgė in ji ir kuo-' kalbėdamas su Miuleriu po pa riaus Įauga.
ELv.
J
Jeigu
tu
iszteksi
už
vaisti

mot jis užbaigė darba, tai ne-'
Sziandien gražus vakaras p.
Pavasaris gyvenimo, meiles
ninko,
tai
jis
juk
neserges
ak

Irusiai jo paklauso.
Miuleriau, pratarė gydytojas.
laikas, laikas nauju prisiriszimeniniu
sienų?
Vaclovai, ar tas krūmas visai
Reikia prisipažinti, kad pas
mu užvaldė jauna mergaite.
Nors
jis
ir
neserges,
bet
asz
neprapuls ?
kui iniomis dienomis lietus jau
Mėlynakė sargo dukteri suczionai
pasiliksiu gyventi mu
Jei
prapuolė,
tai
nėra
kam
inkyrejo.
riszo mielingumas su jaunu ra
su
namelyj
ir
pakeisiu
tęva.
prapulti, bot jeigu jame randaŽiūrėkite, koki sziandiena
kandu fabrikos darbininku.
Sztai
kaip
sumanė,
pykda

-i nors laszelis gyvybes, tai at
saule, rytoj bus graži diena, ta
Fabrikas priklausė burmistrui
mas
pamanė
vaikinas
ir
pradė

rys! Kol kas, ligi laikui, niere gydytojas rodydamas in pa
Mecgeriui ir jo kompanijonui
jo
pirmyn
ir
atgal
vaikszcziot
cam apie tai nepratark nei žoauksuotus bažnyczios stiklus,
I’oggui.
keleliu:
tai
reiszkia,
kad
tu
ma

Ižio, persergejo jis mergina,
bet staiga nutilo, o jo žvilgsnys
Jaunuoliai atydžiai šlepe sa
nes-nemyli !
•^Juostydamas
prakaituota
sustojo ant dvieju nedideliu
vo meile, Lina su grynai VoKa
tu,
Vaclovai,
juk
žinai,
kakta in skepetaite, pagaliau
lapeliu, kurie pasirodė ant
kiszku akuratnumu skyrė suti
kad
asz
tave
myliu
todėl
ne

itsisveikino su ja ir nuėjo.
džiustanezio rožių krūmo.
kimus su savo szirdies draugu
skriausk
manes!
'Persigandusi
Nors visi Gildesgeimiecziai;
Žiūrėkite! — drebaneziu bal
sodeli pas senąją bažnyczia už
B
ir
visa
paraudusi
atsake
Lina:
mivo suindominti istorinio krū
su tarė jis, nenuleisdamas ran
sodinta bezdais ir balzaminais.
Be
to.
mo klausimu, bet ji užmirszo,
kos: lapeliai!
Vaikinas czioii ateidavo vakare
Kas
ten
da
tokio?
kuomet elektros perleidimas
Taipgi nusistebėjo ir pirkkuomet darbai fabrikoje buvo
Kvaraba su toki
Mergina
nusiminė.
per jo szaknis sulyg miesto ta Nedyvai turetie tokia balda,
pasibaigė ir susiejo jaunuoliai
Tu,
Czechas,
Slavas,
tėvas.
rybos nutarimu 'buvo atidėtas
Jei mane neapgauna regėji
gyvai kalbėdavo ir svajodavo
Tai sunku viską atimnti,
Žinau,
žinau,
jis
nemėgsta
Darbininkai ir darbininkes Empire State kambaruose lyg rudens.
mas, tai jus teisingai kalbate.
apie ateiti.
Ir del visu garsyti.
Czechu!
Ka
daryti?
kai visi keltuvu, “Elevatorių” darbininkai sustraikavo.
Tik senas Petras rožes neuž- Paprasze mane in viena vieta
Jie prieje arcziau prie baž
Vaclovas Cž
gimimo
Asz
pati
nežinau,
liūdnai
nu

Jie visi dirba labai augsztai ir turi važiuote užvažiuoti in mirszo, kas diena pasakodamas
buvo Czechas.
ant želamisziu, nyczios ir apžiūrinėjo augala.
leidusi galva ir pasirodusio- savo vietas ir ofisus. Kai tie keltuvu darbininkai sustraika laukan tiems
keliauninkams Kaij) jau žinoma del visu,
Abejones negalėjo
būti.
In Gildesgeima jis atvažiavo,
mis
akyse
aszaromis
atsake
Li

vo,
tai
visi
kiti
darbininkai
turėjo
laiptais
liptis
in
padan

apie istorinius paminklus Gil
Džiustanti rože gydama iszleikad gerai iszmokti iszdirbima
Kad ir ražaneziu gieda,
na.
ges. Daug darbininku visai nėjo in darbus, kiti lipo trepais desgeimo ir apie nelaiminga li
do atžalas.
gražiu rakandu ir su tuomi
Daug geria ir mėsos ėda.
Jaunuoliai
nutilo.
Vakaras
ir beveik visa diena sugaisziiio einant ir pareinant, lipant ir kimą rožes Karolio Didžiojo.
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Director, Juozą Anceraviczia ir
Antana Cook ant Konsulmonu
isz pirmo vordo. Jeigu mes
remsime saviszkius, tai ir neat
būtinai juos iszrinksime. Pa
siraitokime rankoves ir prade
kime darba, nes mums svetimtaueziai negelbes, tiktai patys
turime dirbti, o taipgi prie to
lai neužmirszta ir musu mote
rėlės kuriu balsai gali savuo
sius iszrinkti.
— Juozas Klimas isz Chi
cago, Ill., dalyvavo laidotuvose
savo pus-brolio a. a. Juozo Czitginsko, pareita Sereda.
— Joseph Camilli, 14 metu
'(Italijonas) nuo 1039 E. Maha
noy Uly., sziandien randasi pataisios name Pottsvilleje už va
gyste.

Žinios Vietines

SKAITYMO

RASZYMO
64 pus., Did. 5x7col

Tiktai, 10c.
“ S A U L B ’ ’■
{ MAHANOY CITY, PA.

J

L. TRASKAUSKAS
LIETUVI3ZKA3 GRABORIUS

Laidoja kunus numirėlio. Pasam
do automobilius del laidotuvių,
kriksztiniu, vestuvių ir kitokiame
reikalams. Telefono Numeras 78.
120 W. Centre St., Mahanoy City

ESU Tie kurie prisiunezia
la.iszkus arba postel-kartes in
“Saules” redakcija, lai prili
pina reikalingas pacz tines mar
kes, nes kitaip tokius laiszkus
nepriimsime. Postkartes reikalauje marke už 1 centą; laiszkaip po 3 centus special delive
ry po 16c., o registravoti laiszkai reikalauje 23 centu.
NEUŽMIRSZKITE!— jeigu
siuntinesite tokius laiszkuis be
pacztiniu ženkleliu, taipgi jei
gu nebūna užtektinai markiu
ant laiszku, tai iszdavysta ne
priims tokes post-kartes ir
laiszkus nuo paczto!

SAULE” YRA

GERIAUSIA

DOVANA!
Jeigu nežinai kokia

nupirkti Dovana savo
Draugui ar Draugei,

tai užraszk jiems laik-

Girardville, Pa. — Ana diena
kareivis T/4 Jonas Gormus sugryžo isz tarnystes. Jo tėvai
gyvena ant 149 C uly.

raszti “Saule.” Pra
linksmins jiems gy
venimą, ant viso me

Shenandoah, Pa. — Kareivis
S/Sgt. Leonardas D. Morgelis,
ana diena sugryžo isz tarnys
tes. Jisai gyvena ant 322 W.
Lloyd Uly.

to ir džiaugsis isz ta

vo dovanos! Prenu
merata Su v. Valstijo
se

SVARBI ŽINIA NAUDO
TOJAMS VANDENIO !
OrSeredoj, Spalio-Octobei
24 d., 1945 m., bus paskutine
diena del užmokėjimo už
vandeni pakol bus pridėta
bausme 5 % ant kožno dole
rio, jeigu rokunda nebus už
mokėta už vandeni. Visi
kurie yra kalti už vandeni,
už 30 dienu bus nukirsti ir
neaplaikys vandens. Atsi
lyginkite tuoj aus.

arba pradžia

metams

Kitose

ųįHO FOU&HT MD VĮOĮ! .
'
TH&WARFORYOU!

$4.00;

Vieszpatys-

tese $5.00. Užraszant
reikia drauge ir pre

numerata siunsti per
Money-Orderi arba
pinigais registruotam
laiszke.
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